Regulamin promocji pod nazwą
„3 godziny szusowania od Świętego Mikołaja”
zwanego dalej „Promocją”

Art. 1
Informacje ogólne
1.

Organizatorem promocji jest Szczyrkowski Ośrodek Narciarski S.A.

2.

Niniejszy regulamin (zwany dalej: regulaminem) określa zasady i warunki Promocji pod nazwą „3
godziny szusowana od Świętego Mikołaja”

3.

Udział w promocji polega na zakupie karnetu w dniu 6.12.16 oraz sprawdzeniu 14 cyfrowego numeru
karnetu pod kodem kreskowym z tyłu. W puli dziennej karnetów znajdują się 2 promocyjne kody
kreskowe, które gwarantują 3h karnet do wykorzystania w dowolnym czasie (z zastrzeżeniem, że
ważne są do 31.03.2017 r.)

4.

Konkurs organizowany będzie w dniu 6.12.16.

5.

Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.
Art. 2
Warunki udziału w Promocji

1.
2.

W konkursie mogą brać udział osoby pełnoletnie oraz niepełnoletnie mieszkające na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej i UE, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, spełniające
wymagania określone niniejszym regulaminem.
W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy oraz współpracownicy Organizatora ani członkowie ich
rodzin. Przez członków rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, osoby
pozostające w stosunku przysposobienia.

Art. 3
Zasady przeprowadzania Konkursu
1. Dokonując zakupu karnetu klient otrzymują kartę GoPass. Każda karta z tyłu posiada indywidualny kod
kreskowy. W puli karnetów przewidzianej na dzień 6.12.16 znajdują się 2 karnety które biorą udział w
promocji „3 godziny szusowania od Świętego Mikołaja”.
2.

W dniu 6.12.2016 karty o numerach 02 3115 5636 7997 oraz 02 3115 5614 55 33 gwarantują dodatkowo
karnet 3 h do wykorzystania w dowolnym terminie, z zastrzeżeniem że karnety są ważne do końca
marca 2017.

3. Karnet dodatkowy klient może wygrać tylko i wyłącznie po wcześniejszym zakupie innego karnetu
dowolnego w tym samym dniu tj. 6.12.16.
4. Informacja o numerach kart promocyjnych „3 godziny szusowania od Świętego Mikołaja” będą
znajdować się przy Kasach na Solisku.
5. Karnet należy wykorzystać zgodnie z Regulaminem korzystania z Karnetów i Biletów Szczyrkowskiego
Ośrodka Narciarskiego.

Ogłoszenie wyników Konkursu
1.

Dodatkowe karnety będą wydawane w Kasach Szczyrkowskiego Ośrodka Narciarskiego na Solisku w dniu
6.12.2016.

Art. 5
Nagrody w Konkursie

1.
2.
3.

Za wydanie nagród w Konkursie odpowiada Organizator.
Nie ma możliwości zamiany nagrody na inną.
Nagrody zostaną wydane zgodnie z przepisami Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia
26 lipca 1991 r. (Dz. U. z 2000 r., Nr 14, poz.176). Jeżeli w związku z wartością nagrody powstanie
obowiązek podatkowy, do każdej z nagród zostanie przyznana dodatkowa nagroda pieniężna, która
zostanie przeznaczona przez Organizatora na pokrycie zobowiązania podatkowego nagrodzonego
uczestnika z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, powstałego w związku z przyznaniem
nagrody w Konkursie. Podatek dochodowy zostanie przekazany przez Organizatora bezpośrednio na
rachunek właściwego urzędu skarbowego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Art. 6
Reklamacje

1.
2.
3.
4.

Reklamacje związane z plebiscytem mogą być kierowane do Organizatora w formie pisemnej.
Każda reklamacja winna zawierać co najmniej wskazanie autora (imię i nazwisko oraz adres dla doręczeń)
oraz zwięzły opis zarzutów.
Reklamacje będą rozpatrywane w terminie do 14 dni od daty ich otrzymania. O wyniku postępowania
reklamacyjnego osoby zgłaszające reklamacje zostaną powiadomione pisemnie niezwłocznie po ich
rozpatrzeniu.
Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia roszczeń we właściwym sądzie powszechnym.

